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H ıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı

Sayı : 2021/16 04/05/2021
Konu : İlçe H ıfzıssıhha K urulu Kararı

İlçe H ıfzıssıhha K urulu K aym akam  A bdullah SA R I’nın başkanlığ ında Belediye 
Başkanı Rem zi E R G Ü  ,Toplum  Sağlığı M erkezi Başkanı D r.H üseyin AV CI, İlçe Tarım  ve 
Orm an M üdürü Saffet GİRA Y, Serbest Eczacı M ihrap G Ü N Ç A N ’ın iştiraki ile 04/05/2021 
tarihinde K aym akam lık M akam  odasında toplanılm ış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1593 Sayılı U m um i H ıfzıssıhha K anunu’nun 26 .m addesi gereğince İl Um um i 
H ıfzıssıhha K urulu 04.05.2021 tarihinde saat 10.00’da V alilik  T oplantı Salonu'nda 
K oronavirüs hastalığı (C o v id l9 ) nedeniyle M arket Tedbirleri konusunda Vali Süleym an 
ELB AN başkanlığ ında olağanüstü toplanm ıştır.

26.04.2021 tarihli C um hurbaşkanlığı K abinesinde alm an "tam  kapanm a" kararı 
kapsam ında 29 N isan 2021 Perşem be günü saat 19.00'dan 17 M ayıs 2021 Pazartesi günü saat 
05.00'e kadar uygulanacak  olan sokağa çıkm a kısıtlam asının tem el usul ve esasları İçişleri 
Bakanlığı İller İdaresi G enel M üdürlüğünün 27.04.2021 tarih 7576 sayılı G enelgesiyle 
belirlenerek V aliliğim ize duyurulm uştur.

Genelgede;
Sokağa çıkm a kısıtlam ası sırasında saym a usulü ile belirtilen tem el gıda, ilaç ve 

tem izlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim , imalat, tedarik  ve lojistik zincirlerinin 
aksam aması am acıyla m uafiyet kapsam ında bulunan işyerleri dışında tüm  ticari işletm e işyeri 
ve/veya ofislerin kapalı olacağı,

Bu çerçevede vatandaşlarım ızın zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılam akla sınırlı olacak 
şekilde bakkal, m arket, fırın, kasap, manav, kunıyem işçi ve tatlıcıların  tam  kapanm a 
dönem inde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği,

Zincir ve süper m arketlerin pazar günleri kapalı kalacağı, düzenlenm iştir.
Sokağa çıkm a kısıtlam ası sırasında m arketlerde oluşan/oluşabilecek yoğunlukların 

önüne geçm ek am acıyla; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel M üdürlüğünün 04.05.2021 tarih 
7873 sayılı M arket Tedbirleri konulu genelgesine istinaden U m um i H ıfzıssıhha K anununun 
27 ve 72 nci m addeleri uyarınca ilçem izde aşağıdaki tedbirlerin alınm ası kararlaştırılm ıştır.

KARAR:
1, M arketlerde (zincir ve süper m arketler dahil) vatandaşlarım ızın  zorunlu tem el 

ihtiyaçları kapsam ındaki ürünlerin  dışında herhangi bir ürün satışına izin verilm em esine,
2-Bu çerçevede 7 M ayıs 2021 Cum a gününden itibaren m arketlerde (zincir ve süper 

m arketler dahil) tem el gıda ve tem izlik  ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, m am aları 
ile kozm etik ürünlerinin (parfüm eri ve makyaj m alzem eleri hariç) satılabilm esine,

3-D aha önce getirilen  alkollü ürün satış kısıtlam asının yanı sıra m arketlerde (zincir ve 
süper m arketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim  ve aksesuar, ev tekstili, oto 
aksesuar, bahçe m alzem eleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilm em esine,



Y ukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin, K aym akam lık ile K am u K urum  ve K uruluşlarının 
amirleri tarafından gerekli tedbirlerin  ivedilikle alınması, uygulam ada herhangi bir aksaklığa 
m eydan verilm em esi ve m ağduriyetlere neden olunm am ası, alınan kararlara uym ayanlara 
Umumi H ıfzıssıhha K anununun 282 nci m addesi gereğince idari para cezası verilm esi başta 
olmak üzere aykırılığın durum una göre K anunun ilgili m addeleri gereğince işlem  yapılması, 
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza K anununun 195 inci m addesi 
kapsam ında gerekli adli işlem lerin başlatılm ası hususunda;

Oy birliğiyle karar verilmiştir.


